
Água pura, ar limpo. Um mundo melhor.

INDÚSTRIA DE BEBIDAS

O carvão ativado é uma tecnologia eficaz que melhora a qualidade das bebidas, 
removendo compostos indesejados, como cor, odores e impurezas orgânicas de 
sucos de frutas e concentrados, vinho, destilados, cerveja e maltes. Os produtos 
da Calgon Carbon purificam os ingredientes essenciais usados na produção de 
bebidas, como CO2, água e outros ingredientes, criando um produto acabado de 
alta qualidade com aparência, aroma e sabor superiores. 

Fabricação e engarrafamento da cerveja 
O carvão é usado para remover impurezas de cor e sabor da cerveja para 
produzir cervejas "claras" e outras bebidas de malte aromatizadas. 

Dióxido de carbono (CO2) 
Remoção de sabores desagradáveis e compostos odorosos como H2S e 
mercaptanos de CO2 que é um subproduto natural recuperado durante o 
processo de fermentação. 

Bebidas destiladas 
Remoção de aldeídos e óleos fuseis que influenciam o sabor e o odor de 
destilados. Descoloração de certas bebidas, incluindo rum, saquê e vermute. 
O tratamento com carvão ativado também proporciona estabilidade de 
envelhecimento durante a produção de conhaque e uísque. 

Sucos de frutas e concentrados  
Redução de cor e remoção de impurezas de sabor indesejadas formadas durante 
o processamento de suco de fruta. Remoção da patulina, uma micotoxina que se 
origina do mofo encontrado nas frutas, mais comumente maçãs. 

Controle de odor 
Remoção de odores gerados durante o processo de fermentação em 
aplicações de engarrafamento e cervejarias. 

Água 
A água é um componente importante de bebidas como refrigerantes e 
cerveja. A remoção de compostos orgânicos residuais, cloro, cloraminas, 
sabores residuais e odores de fontes de água potável municipais melhora a 
consistência e a qualidade da bebida. A purificação de água também inclui 
redução do TOC de águas residuais. 

Vinho 
Correção de cor, matiz e sabor em vinhos brancos e tintos.  
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